
Verslag algemene vergadering sportraad 15/02/2021 
Aanwezigen:    
Annemie Wielant, voorzitter,     geïnteresseerde burger 
Jean-Marie Krikilion, ondervoorzitter,    afgevaardigde sportclub 
Ines Van Ruyskensvelde, penningmeester,   geïnteresseerde burger  
Kevin Buyl,       afgevaardigde school 
Timothy Daubie,      afgevaardigde school/voetbal 
Melanie Denaeyer,       afgevaardigde sportclub 
Patrick Capiau,      afgevaardigde sportclub 
Sébastien Phillippin,       afgevaardigde sportclub 
Sarah Ricour,       geïnteresseerde burger  
Maurine Ricour,      geïnteresseerde burger 
Maxime Vanholder schepen,     deskundige 
Nancy Duyms, administratief bediende,    deskundige 
 
Verontschuldigd:  
Philippe Soudan,       afgevaardigde sportclub 
Annemie Ricour,      afgevaardigde sportclub 
 
Afwezig:  
Tonny Spruyt,       afgevaardigde sportclub  
 
Mededelingen 
Voorzitster Annemie zal later deelnemen.  
Patrick verlaat ten laatste om 20u15 de onlinevergadering.  
 
Agenda 
Goedkeuring verslag vorige vergadering 
Er werden geen opmerkingen gegeven, het verslag werd goedgekeurd. 
 
Sportaanbod 2021  
 
Feedback schepencollege:  
Schepen Maxime deelt mee dat het schepencollege in zitting van 08/02/2021 kennis nam van het 
voorlopige sportprogramma 2021, en kent de goedkeuring over de activiteiten toe.  
Het schepencollege raadt aan om de activiteiten met de andere adviesraden af te stemmen.  
 
Nancy stak haar licht op bij collega Dorinda om te horen wat de plannen binnen de jeugddienst/jeugdregio 
en jeugdraad waren voor 2021. (zie apart tabblad in sportprogramma 2021) 
 

1. Zoektocht voor senioren 
Werkgroep: Annemie W. en Patrick. 
Patrick licht hun eerste brainstorm toe, dit aan de hand van een PowerPoint. (zie bijlage).  
Patrick vraagt aan Nancy om de beschikbaarheid van de sportzaal na te kijken voor de 
vooropgestelde data.  
Melanie en Annemie R namen de opdracht op zich om een zoektocht voor kinderen uit te dokteren. 
Zie volgende punt.  
 

2. Zoektocht voor kinderen 
Werkgroep: Melanie en Annemie R.  
Melanie licht hun eerste ideeën toe. (zie bijlage)  
 
Sportraad Bever vindt dit al een mooie uitwerking van de zoektochten maar raadt beide 
werkgroepen aan om samen te zitten en dan alles in één geheel te gieten.  
Voorzitster Annemie stelt voor om de zoektochten vanaf de maand mei te plannen.  
 

3. Uitleen sportbox 
Werkgroep: Ines en Philippe 
Annemie W. en Nancy kijken welk materiaal ze ter beschikking hebben, dit om zo de uitgaven te 
drukken. Ines bezorgt aan Maxime afbeeldingen van materialen vervaardigd uit hout die eventueel 



kan gemaakt worden door de werkmannen van de technische dienst.  
Daarnaast lijst ze de mogelijke werkpuntjes voor de werkmannen op: materialen en eventuele hulp, 
belijnen spelen (bv. Hinkelspel, trefbal,… ), onderhoud speelplein,… en mailt dit door naar Maxime.  
 
De werkgroep gaat ter plaatse met Maxime, Kevin en werkman kijken waar ze wat zouden 
inplanten. Hierbij rekening houdend dat de speelvelden niet in het kaatsveld liggen, m.a.w. buiten 
de lijnen van het veld. Daarna wordt er een grondplan opgemaakt en gelamineerd voor in de 
sportbox. Ook spelfiches worden gemaakt en geplastificeerd voor in elke sportbox.  
 
Sportraad Bever raadt aan om 2 verschillende sportboxen samen te stellen, dit geeft ons meer 
tijdsruimte voor de controle en ontsmetting ervan.  
 
Planning: lag nog niet vast. Voorzitster Annemie stelt voor – indien haalbaar - om dit te lanceren 
rond de paasvakantie.  
 
Nog vast te leggen: 
Kostprijs voor de uitleen en borg  
Locatie ophalen en terugbrengen sportbox 
Uitleen van wanneer tot wanneer (bv. Vrijdag(avond) tot maandag(ochtend)). 
 

4. Fietschallenge – MTB-parcours 
Werkgroep: Kevin en Timothy 
Planning: najaar 2021 
De werkgroep deelt mee dat zij al een eerste ideeën hebben, maar dit naar verloop van tijd op 
papier zetten.  
 

5. Loopchallenge – trail 
Werkgroep: Maurine en Sarah 
Planning: najaar 2021 
De werkgroep deelt mee dat zij al wat gebrainstormd hebben en dit verder uitwerken.  
 

6. Start to badminton / tafeltennis 
Planning: van zodra het terug toegelaten is 
Melanie vraagt of het mogelijk is naast de badminton ook de pingpong te herhalen en eventueel te 
werken met inschrijvingen, dit omdat de tafeltennis vaak te bezet is.  
Sébastien en Annemie W. delen mee dat het aantal deelnemers voor badminton/pingpong van 
week tot week heel wisselend was.  
Sébastien probeert dit mee te nemen, wel moet er rekening gehouden worden met het feit dat de 
lesgever voor tafeltennis enkel op donderdag kan.  
 

 
Sportprogramma 2020 

 
1. Huldiging winnaars uitbreiding loopomloop Akrenbos vond plaats op vrijdag 05/02/2021 (onder de 

carport). 
2. Huldiging deelnemers fietschallenge 20x Burghtberg heeft plaats op vrijdag 19/02/2021 om 17u30 

bij Fides. Nancy brengt iedereen op de hoogte. Het nodige document voor Fides (sponsoring) 
bezorgt ze aan de aanwezige leden.  

3. Wandelgids – 3e bijdruk  
Zoals op de vorige sportraad meegedeeld, werd er een bestellijst bijgehouden op de sportdienst, bij 
Philippe en bij de handelaars Matan en Spar Bina.  

o Totaal aantal op bestellijsten (zonder extra): momenteel 25x NL en 7x FR  
o Recentste gevraagde prijsofferte:  

50 WANDELGIDSEN : 40 NL + 10 FR : € 875,00 totaal of € 17,50/stuk. 
60 WANDELGIDSEN : 45 NL + 15 FR : € 996,00 totaal of € 16,60/stuk. 
100 WANDELGIDSEN : 60 NL + 40 FR : € 1.317,00 totaal.  
100 WANDELGIDSEN : 50 NL + 50 FR : € 1.249,00 totaal. 

 
Sportraad Bever beslist unaniem om nog 60 exemplaren laten bijdrukken, opgesplitst in 45x NL en 
15x FR. Nancy doet het nodige en houdt de werkgroep op de hoogte.  



Wanneer deze voorraad op is, zal er niet meer bijgedrukt worden.  
 

Brainstormmoment 2: noden eventuele nieuwe sporthal 
 
De bedoeling is om elke sportraad (als er nog tijd rest) een kort brainstormmoment te houden, om 
zo uiteindelijk tot een adviesdocument te komen. Deze brainstorm is zonder concrete plannen en 
louter als advies naar het gemeentebestuur toe.  
Zie Excelfile als uitwerking.  
Sportraadleden bespreken de behoeften (Waaraan moet een basis sportzaal/polyvalente sportzaal  
aan voldoen) en kent per criteria een score toe. De score is een cijfer van 1 tot 5, waarbij 5 uiterst 
belangrijk is.  
 
Voorzitster Annemie stelt voor om eerst een score toe te kennen aan de criteria per onderdeel, 
daarna verder uitwerken.  
Brainstormmoment 2: scores toekennen voor de criteria voor de onderdelen: locatie, externe 
infrastructuur, externe sportinfrastructuur, interne sportinfrastructuur.  
 

Allerlei 
1. Gemeenten gezocht voor project fietsvrienden – Provincie Vlaams-Brabant 

Info:  
Inhoud van het project 
• Het project richt zich op anderstalige volwassen die lessen Nederlands volgen in een 
Centrum voor Basiseducatie of voor Volwassenenonderwijs én recent fietslessen volgden. 
• Doelstelling van het project is om de anderstalige deelnemers herhaaldelijke oefenkansen 
Nederlands te bieden en hen de omgeving waarin ze wonen beter te leren kennen. 
• Tijdens de fietstochten oefenen deelnemers Nederlands door verschillende plaatsen in de 
gemeente te bezoeken. Hiervoor werden taalfiches ontwikkeld. Bijvoorbeeld: bezoek aan de 
bibliotheek, naar de apotheek, naar de markt, wandelen in het bos,… 
• Op de startdag krijgen alle vrijwilligers een opleiding over hoe ze tijdens de fietstochten 
leerkansen in het Nederlands kunnen integreren. 
• Na de fietstochten volgt een gezamenlijk slotmoment. 
 
Wat bieden wij? 
• Opstartvergadering 
• Draaiboek en expertisedeling 
• Praktisch materiaal zoals flyers, leencontract, diploma … 
• Begeleiding van de startdag met vorming voor vrijwilligers rond taalstimulering 
én fietsbegeleiding 
• 10 taalfiches (aan te passen aan eigen werking) 
• Financiële tegemoetkoming van max. € 1.000 per gemeente of organisatie voor start- 
en slotmoment, communicatie, verzekering, bedanking vrijwilligers, … 
 
Wat verwachten we van jou? 
Als enthousiaste lokale verantwoordelijke (deze rol kan ook opgenomen worden door één van 
de partners): 
• Ben je aanspreekpunt voor het project. 
• Zoek je lokale partners voor: 
o Het bereiken van anderstaligen in de gemeente. 
o Het begeleiden van het project in het algemeen. 
• Werf je een tiental vrijwilligers en koppel je deze aan de anderstalige deelnemers. 
• Verzorg je de nodige infrastructuur voor het startmoment en de slotdag (vb. zoeken van 
lokalen, eventuele ICT-voorzieningen,...). 
• Volg je het verloop van het project op (vb. beheer projectkosten). 
Als gemeente in het algemeen: 
• Organiseerde je in het verleden reeds fietslessen voor volwassenen. 
• Voorzie je zelf een 10-tal fietsen voor het project. 
• Heb je een anderstalig publiek dat Nederlands leert en nood heeft aan extra oefenkansen. 
 



Sportraad Bever vindt dit een mooi project voor een grotere gemeente en/of stad, maar moeilijk 
haalbaar voor een kleine gemeente zoals Bever. Bedenking die de sportraadleden maken: “Wat in 
tijden van Corona?”  
 

2. Teambuilding 
Naar jaarlijkse gewoonte denkt voorzitster Annemie na over een mogelijke teambuildingsactiviteit. 
Ook nu heeft ze plannen, maar gezien Corona zal dit nog even moeten wachten.  
 

3. Multisportterrein van de gemeente Herne  
Maxime deelt mee dat de multisportterreinen van de buurgemeente Herne tweedehands wordt 
verkocht. Sportraad Bever raadt aan om eens te polsen naar de grootte en kostprijs voor het 
geheel. 
 

4. Afwezigheden petanqueclub. Er wordt aan afgevaardigde Tonny gevraagd of het mogelijk is om een 
plaatsvervanger de onlinevergaderingen laten bij te wonen.  
 

Een onlinevergadering voor een volgende sportraad zal plaats vinden op maandag 08/03/2021 om 
19u30. 

 
 


